LEDENVERGADERING VV EENRUM
Vrijdag 09-11-2018, AANVANG 20.00
01. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom
ons ere-lid Geert Schut.

VOETBALVERENIGING
EENRUM

02. Mededelingen
Afzeggingen: Tinus Meijer, Diny Toonder
Presentatie foto’s + terugblik van Jannes de Vries:
Het afgelopen jaar was een memorabele en zal de geschiedenis ingaan vanwege meerdere
unieke prestaties. Voor ons als bestuur is het ieder jaar weer een opdracht om de zorgen dat
we naar dezelfde kant bewegen, de rijen gesloten blijven en dat er bij een afwijkende koers
op tijd wordt bijgesteld.
Het jubileum jaar vanwege 100 jaar bestaan kende vele uitingen. Op de speciaal daartoe
geopende FB pagina verscheen 100 dagen lang iedere dag een door Wouter Jongsma
geplaatste foto uit de rijke historie van de club, hetgeen menig maal leuke reacties
opleverde. De foto’s werden veelal gedeeld door Johan Staal voor zijn website Puur Voetbal
Online.
Ook dit jaar was het parkeren ten tijde van de Hemelvaartsmarkt weer een succes wat voor
de penningmeester Martijn Stoker en zijn potentiële opvolger en zoon Tijmen weer
voldoende reden was om dat weer te boeken onder incidentele baten.
De staat van de (te natte) velden was dit jaar ook een belangrijk agendapunt, er kon in het
najaar amper worden gespeeld. De vermoedelijke oorzaken: slechte drainage en
uitzonderlijk veel regen. Zelfs de meeuwen veroverden onze velden om al trappelend te
zorgen voor nog minder afvoer van het water.
Gelukkig hebben we dan onze vrijdagploeg, welke vol energie en enthousiasme al het
mogelijk doet en heeft gedaan om ervoor te zorgen dat er kan worden gespeeld.
De reünie vanwege het jubileum werd op 7 april 2018 gehouden in zaal Bulthuis met het
ophalen van herinneringen en een warm weerzien. Speciaal was het applaus voor Hilbrand
Bosma en Lammert Bakker, clubiconen van de VV Eenrum.
Intussen tijdens dit gebeuren waren de velden gevuld met jeugdige voetballers die na hun
inspanning genoten van drinken en pannenkoeken. Dit terwijl in het clubhuis een receptie
plaatsvond voor genodigden, de topman van de KNVB Michael van Praag overhandigde een
jubileumvlag en een aandenken in glas. ’s Avonds was er een feest bie Bulthoes, waar het
derde elftal een waar clublied ten gehore bracht en we werden vermaakt met humor en
muziek.
Nieuwe regels voor de jeugd zorgden voor ophef alom in de voetbalwereld. Op initiatief van
leden van onze JC (Ingmar Vos, Alice Buijsert en Kor Nienhuis) werd een initiatief gelanceerd
voor een alternatieve competitie en met succes!
De club van 50 zorgde weer voor de nodige support voor onze VV Eenrum, zo werden er
twee mobiele dug- outs aangeschaft voor veld 2 en werden diverse activiteiten ondersteund.
Tijdens koningsdag waren we vertegenwoordig in Groningen en zag de koninklijke familie
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onze spelertjes schitteren tijdens een clinic met de bondscoach Ronald Koeman en krijgen
we allemaal de groeten van Maxima……
Ons jubileumboek verscheen tijdens de slotdag en werd aangeboden aan ons ere- lid Geert
Schut en ons oudste lid Elle Faber. De geschiedenis van onze VV Eenrum vastgelegd met
verhalen en foto’s.
Zeker door de inspanningen van Peter Lucassen kwamen oud spelers van de FC Groningen
opnieuw naar Eenrum voor een partijtje en een uitje, mede vanwege 100 jaar.
Intussen werd er volop gewerkt aan het sportpark. Zo konden op de kleedkamers
zonnepanelen worden geplaatst, mede door inspanningen van Meindert Geertsema, Keven
Oostema en Erik Hamminga.
Dan was er ook nog zeer sportief succes:
Eenrum 1 kampioen in de vijfde klasse met 16 zeges, 3 gelijk en alleen verlies tegen Warffum.
De dames van EKC 1 wonnen de district beker van de KNVB door in Joure na strafschoppen te
winnen van Helpman. En natuurlijk onze mannen 35+ die kampioen werden in het najaar en
zich met behulp van diverse sponsoren in het nieuw staken. Dat laatste geldt trouwens ook
voor de heren 2 en 3!
Al in het najaar van 2017 werd het bestuur benaderd door een drietal leden van onze club:
Margreet Stuurwold, Eric Schoenmakers en Hans Oorebeek. Zij hadden een plan om een
grootste verloting te organiseren, met als hoofdprijs een huis…… Na een grondige
voorbereiding startte de verloting via een geavanceerde website met medewerking van een
groep deskundige mensen, waaronder een notaris, accountancy, websitebeheerders en het
drietal zelf. De pers gaf regelmatig aandacht aan de huisverloting, wat eindigde op 19
oktober 2018 met de historische trekking in Abrahams Mosterdrestaurant. Enkele
jeugdleden werd een symbolische cheque uitgereikt met een bedrag van 400.000 euro!
Hulde aan alle betrokkenen en medewerkers.
Ook dit jaar worden trouwe leden geëerd en in het zonnetje gezet met het opspelden van
een ereteken. Voor 65 jaar lid is echter geen speldje voorradig, de voorzitter heeft Reinder
Meijer hiertoe een bos bloemen en een jubileum boek overhandigt op de namiddag
voorafgaand aan de ALV.
Een speldje ontvingen op deze avond:
25 jaar lid: Robert Mulder, John Pijpker
40 jaar lid: Martinus Faber, Sjoerd Vitters
In oktober is tijdens een wedstrijd voor 50 jaar lid aan Wim Rijzinga eveneens een speldje
uitgereikt.
Ten slotte:
Op voorstel van het Algemeen Bestuur is aan twee leden wegens bijzondere verdiensten
voor de vereniging het predicaat “erelid” verleend:
Harm Rust en Marinus Dijkstra.

03. Notulen ALV 03-11-2017 (ter inzage in het clubhuis en op de website)
Vastgesteld
Notulen extra ALV 15-03-2018 (ter inzage in het clubhuis en op de website)
Vastgesteld
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04. Jaarverslag senioren (ter inzage in het clubhuis en op de website)
Vastgesteld. Dames 20+ gaan ook 7x7 spelen
05. Jaarverslag jeugd (ter inzage in het clubhuis en op de website)
Vastgesteld. Marcel Kluin (Sporthal Leens) pakt de “wintercup” op.
06. Financieel jaarverslag (ter inzage in het clubhuis)
Martijn licht de cijfers toe. Het resultaat is negatief, de begroting is niet positief te krijgen.
Het saldo is niet voldoende, we moeten goed kijken naar de exploitatiekosten.
Aantal punten:
• Kantine omzet is gestegen
• Aanschaf pinautomaat heeft wel geleid tot hogere omzet
• Andere verzekeraar, besparing premie
• Vriendenloterij bel-actie
• Bierprijs verhoogd
• Contributie verhoging
Er is gekozen om de cijfers voor de huisverloting apart te houden van het normale financiële
verslag. Dit wordt op de laatste sheet wel getoond, met voorlopige tussenstand.
Martijn wil vaker met de kascommissie om tafel om financieel plan te bespreken.

07. Verslag kascommissie
Hans – Jans verlenen decharge
08. Verkiezing kascommissie
Jans en Dimitri worden gekozen, met Bas H. als reserve
09. Begroting 2018-2019
Verlies wordt begroot. Ideeën worden gevraagd. Meer leden ?
10. Vaststelling contributie
Wordt verhoogd met 1,5% ALV gaat akkoord.
7x7 teams contributie moet nog in schema, € 40 per seizoen.
11. Samenstelling Algemeen Bestuur
Kor Nienhuis op eigen verzoek tussentijds afgetreden.
Jannes blijft deel uitmaken van het AB tot 01-03-2019
Sandra Nubé + Martijn Stoker herkozen
Remco Vos + Eric Schoenmaker worden unaniem gekozen en treden hiermee toe tot het AB.
12. De gebouwen, het terrein en het onderhoud
Er zijn d.m.v. subsidie weer zonnepanelen geplaatst door Kevin en Eric.
Geld van de Gemeente was al gereserveerd voor Eenrum en wordt wel toegekend ondanks
onze opbrengsten van de verloting.
Het AB wil zich goed beraden over de besteding verlotingsopbrengst, daarbij wordt goed in
acht genomen wat van ons (de Eenrumers) moet blijven voor gebruik.
Binnenkort is er een overleg gepland met de overige gebruikers van het terrein. Verder
denken we na over privatisering. Borging Gemeente is wel nodig, wordt hard aan gewerkt.
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13. Rondvraag
Hoe zit het met de verhuur faciliteiten aan overige gebruikers? Worden er wel rekeningen
gestuurd? Martijn licht toe en laat zien aan de hand van de bankafschriften dat de Motorclub
en EHBO rekeningen hebben gehad en betaald.
14. Sluiting
Ondanks dat onze voorzitter zich nog een tijdje in blijft zetten voor de club wordt hij toch nu
alvast in het zonnetje gezet door middel van een mooie boeket bloemen.
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